ZÁVEREČNÝ NEWSLETTER PROJEKTU
„KOORDINAĆNO-METODICKÉ CENTRUM
PRE RODOVO PODMIENENÉ A DOMÁCE NÁSILIE

VÝSLEDKY – VÝSTUPY

2017

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“

VÝSLEDKY – VÝSTUPY
Za oblasť prevencie
Zrealizovali sme workshopy pre:
1 663 žiakov/čok a študentov/tiek základných a stredných škôl
Vypracovali sme:
príručku pre pedagogický a odborný personál škôl Situácia detí, svedkov
domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie (autorky: Barbora Burajová, Sára
Činčurová), dostupná aj v maďarskom jazyku tu
príručku Ako vyučovať o domácom násilí, metodický materiál pre učiteľov a učiteľky
(autorky: Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová)

Za oblasť odborného vzdelávania
V prevencii a eliminácii násilia na ženách v partnerských vzťahoch sme vyškolili:
576 pomáhajúcich profesií (terénni sociálni pracovníci a pracovníčky projektu
Terénna sociálna práca v obciach, Referáty poradensko-psychologických služieb,
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, personál Nemocnice Komárno, personál
Detského domova v Nových Zámkoch)
Zrealizovali sme špecifické vzdelávacie tréningy (v témach: výmena skúseností a dobrej
praxe; štandardy kvality; peer to peer vzdelávanie; odhad rizika; právne minimum; praktické
zručnosti v krízovom poradenstve; rodová rovnosť; základy psychotraumatológie a základy
krízovej intervencie) pre:
171 pomáhajúcich profesií (poradenské centrá, bezpečné ženské domy, národná
linka pre ženy)
V problematike domáceho násilia a násilia na ženách v partnerských vzťahoch sme vyškolili:
247 policajtov a policajtiek, vyšetrovateľov a vyšetrovateliek
314 učiteliek a učiteľov, výchovných poradcov a poradkýň
V prevencii a eliminácii násilia a sociálneho vylúčenia LGBT ľudí sme vyškolili:
83 sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Vypracovali sme príručky pre ďalšie vzdelávanie:
Návrh štandardov kvality vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách,
autorka: Adriana Mesochoritisová
Štandardy vzdelávania pre tréning trénerok a trénerov z pomáhajúcich profesií,
autorka: Paula Jójárt

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom
vzdelávaní na Slovensku, autorky: Monika Bosá, Dagmar Horná, Katarína
Minarovičová, Zuzana Kiczková
Informácie a odporúčania pre pracovníčky a pracovníkov Referátov poradenskopsychologických služieb v téme rodovo podmieneného a domáceho násilia,
autorka: Hana Smitková
Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na terénnu
sociálnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách, zostavili: Christián
Havlíček, Jana Jablonická-Zezulová

Za oblasť výskumu
Zrealizovali sme výskum a vypracovali záverečné správy:
Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov policajného zboru v prípadoch
násilia páchaného na ženách, autori a autorky: Zuzana Očenášová, Karol Murdza,
Ladislav Vajzer, Ivana Sabolová
Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách, autorky: Hana
Smitková, Zuzana Očenášová

Za oblasť metodík
Vypracovali sme štúdie a metodiky:
Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov
o deti. Metodologické východiská pre súdnych znalcov a súdne znalkyne,
autorka: Slávka Karkošková
Štandardy a postupy zavedenia sociálno-intervenčných programov pre
páchateľov násilia na ženách, autori: Róbert Vavro, Katarína Farkašová
Odhad nebezpečenstva násilia na ženách. Metodologické východiská pre
pomáhajúce profesie, autori: Zuzana André, Andrej Kuruc
Metodika práce s páchateľmi násilia na ženách v penitenciárnej starostlivosti.
Podmienky Zboru väzenskej a justičnej stráže, autori: Róbert Vavro, Jozef Hutta,
Katarína Karásková
Štúdia výskytu a metodika ako riešiť domáce násilie na LGBT ľuďoch pre
pomáhajúce profesie, autori a autorky: Jana Jablonická-Zezulová, Andrej Kuruc,
Martin Macko, Romana Schlesinger

Za oblasť multiinštitucionálnej spolupráce (MIS)
Zrealizovali sme:
v spolupráci s USA veľvyslanectvom workshop k multiinštitucionálnej spolupráci, kde
Scott Jenkins, expert na problematiku domáceho násilia, bývalý policajný poručík,
predstavil tzv. Duluth model multiinštitucionálnej spolupráce (teda všetkých zložiek

pomáhajúcich profesií a orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vstupujú do
procesu riešenia prípadov násilia v partnerských vzťahoch)
7 worskhopov pracovných skupín MIS spolupráce v jednotlivých samosprávnych
krajoch
pilotné vzdelávanie pre členov a členky pracovných skupín MIS v Prešovskom
a Žilinskom kraji
Podpísali sme:
Memorandum o spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Košickým
samosprávnym krajom. Viac o myšlienke memoranda tu
Vypracovali sme:
Metodologické východiská a návrh systému multiinštitucionálnej spolupráce
a intervencie, autori: Andrej Kuruc, Miloslava Jezná
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